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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

szociális célú tüzelőanyag természetbeni juttatásról 
 
 
Szőc Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) 10.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 
1. § (1) A központi költségvetés a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyagvásárláshoz kapcsolódó támogatást biztosított Szőc Község Önkormányzata 
számára. 
(2) A rendelet célja, hogy a szociális célú tüzelőanyag támogatás igénybevételével 
kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit 
meghatározza. 
 
2. § Szőc Község Önkormányzata 200 q szociális célú tüzelőanyagot, mint természetbeni 
juttatást (a továbbiakban: tüzelőanyag) 34 család részére térítésmentesen biztosít, 
háztartásonként 10 q, családonként 6 q mennyiségben. 
 
3. § Barnakőszénre az a Szőcön állandó lakóhellyel rendelkező jogosult, aki, illetve akinek a 
családjában 2017. január 1. és 2017. október 31. között legalább egy hónap időtartamra 
a) aktív korúak ellátására, 
b) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási 
támogatásra, 
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,  
d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 
e) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy 
f) a családban az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 2017. évi bruttó minimálbér 
összegének 75%-át, egyedülálló esetében 120%-át.  
 
4. § A barnakőszénre való jogosultság megállapítását a képviselő-testület a polgármester 
hatáskörébe utalja, a tüzelőanyagjuttatásról a polgármester határozattal dönt. 
 
5. § (1) A tüzelőanyag juttatás megállapítása kérelemre történik, melynek során a 
polgármester a jogosultak jövedelmi viszonyait rangsorolva határozza meg a támogatott 
családokat.  
(2) A szociális tüzelőanyag támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti 
formanyomtatványon kell benyújtani. 
(3) A szociális tüzelőanyag támogatás megállapításához csatolni kell 

a) az aktív korúak ellátására való jogosultságot igazoló határozatot, 
b) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási 
támogatásra való jogosultságot igazoló határozatot, 
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot igazoló határozatot, 
d) a halmozottan hátrányos helyet megállapítását igazoló határozatot, 
e) igazolást arról, hogy 3 vagy több gyermek nevel, vagy 
f) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását. 

 
6. § Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülő részére a tűzifát a támogatott 
lakóhelye előtti közterületre szállítja. 
 



7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. február 16-án hatályát 
veszti. 
 
 
 
 

  



1. melléklet  
a 12/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM  
a szociális tüzelőanyag támogatás igényléséhez 

 
(A kérelmet nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni!) 

 

 

1. Személyi adatok 

A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve: ………….........................................….........................................................… 

Születési neve: ………….......................................................................................… 

Anyja neve: ………….........................................................................................…… 

Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………....................................................…… 

Lakóhelye: ………...............................................................................…...............… 

Tartózkodási helye: ……….............................................................…….............…… 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……….................................................……… 

Állampolgársága: ……......................................................................……................… 

Telefonszám (nem kötelező megadni): …………....................................................… 

 

1.2. A kérelmező családi állapota: 

 egyedülálló, 

 házastársával/élettársával él együtt. 

 

1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):  

 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  

 EU kék kártyával rendelkező, vagy 

 bevándorolt/letelepedett, vagy 

 menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

1.4. A kérelmező az alábbi jogcímen igényli a támogatást: 

 aktív korúak ellátására jogosult, 

 lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatásra 

jogosult, 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosult, 

 halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 

 3 vagy több gyermeket nevel, 

 a családban az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 2017. évi bruttó minimálbér összegének 

75%-át, egyedülálló esetében 120%-át. 

 

1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: .............. fő 

  



 

1.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élőkre vonatkozó adatok: 

  

A B C D E 

Név 

(ha eltérő, születési 

neve is) 

Anyja neve 
Születés helye, ideje 

(év, hó, nap) 

Társadalom-biztosítási 

Azonosító Jele 

18. életévét betöltött személy esetén azon 

oktatási intézmény megnevezése, ahol 

tanul 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.      

 

 

2. Jövedelmi adatok 
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 

 

A jövedelmek típusai 
A kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon 

jövedelme 
Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és táppénz 

       

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 
jövedelem 

       

3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai 
(például rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás), korhatár előtti 
ellátás, szolgálati járandóság, 
balettművészeti életjáradék, átmeneti 
bányászjáradék, időskorúak járadéka, 
a nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló jogszabály 
hatálya alá tartozó ellátás 

       

4. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: GYED, 
GYES, GYET, családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

       

5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátások 

       

6. Egyéb jövedelem (különösen: 
kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból 
származó jövedelem, kis összegű 
kifizetések stb.) 

       

7. A család összes nettó jövedelme        

8. A család összes nettó jövedelmét 
csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj 
összege) 

       

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 

 

  



 

3. Egyéb nyilatkozatok 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a 
nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik), 
- a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező 
lakcímen élnek, 
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
(A kérelmező házastársának/élettársának részéről:) 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
- életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és 
- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a hatáskört gyakorló szerv - a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 
 
Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül 
bejelenteni az eljáró hatóságnak.  
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
 
Kijelentem, hogy a szociális tüzelőanyag támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében 
helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt 
áthúzással törölni!) 
 
 
 
 
Kelt: ............………….........…………. 
 
 
 
    
    

..................................................... ..................................................... 
kérelmező aláírása nagykorú hozzátartozók aláírása 

 

 


